والتفرد
عبد الرؤوف س ّنو المؤرخ :االنتماء
ّ
بقلم د .أنطوان سيف
من الصدف السعيدة ،والبعض يحصرها من األفرراد ويكررهرا ى رل العماىرات بح ميرم صرارمم،
اكعطاف ىبد الرؤوف س ّكو با عا ِه خصّصي كادر وغير مكمّط صرو للماكيرا فري دراسرا ع الع يرا
لوالً في عامعم راسل ومن ثر ل ردر وراه فري عامعرم بررلين الحررّ ة ال ري ولمحرض الصردفم لي را ً
ل عاون مع بعض المكارات الفرريم من لسا ذ ها فري سسر "األكثروبولوعيرا ال اريخيرم" فري كيري
مؤ مرات دراسيّم لوروم وسطيم ععل ما للف ع ال كشرة لع إالّ بال غم األلماكيم فحس  ،ال غرم ال ري
و ع بها المررّ العديرد مرن مؤلفا رع بردمًا مرن لطروح رع فري العامعرم المرذرورة ،وذات العكروان
والمو وع األلماكي لي ا ً "المصالح األلماكيم في سوريم وف سطين  ."0484 -0481وفي هرذا
المكاخ الثقافي العرماكي ،الذي ل يعاشره لرثر من سواه في دراسا ع المدرسيم والعامعيم األولل
في مديك ع بيرروت ،غردا سر ّكو مكردوبا ً غيرر مع رن بهرذه الصرفم الرسرميم فري عسرير الع ر برين
للماكيررا مررن عهررم ورررل مررن السياسررم العثماكيررم والعربيررم ،وامسر  ،والشررر ىمومرا ً ى ررل خ فيررم
الفر يّم ،ال ي با ت ى ل طول المراس والمعالعم سيمم حداثويم ،هي ال سامح الديكي الرذي ى رل
و ع لي ا ً سرل الف وحات العربيم القديمم ،واكس ّل مكع ،رما ق ي طبيعرم األمرور ،إلرل حروار
الح ارات في هذا العاك المخصص مكها الذي سر فيرع وبال غرات الرث ال االلماكيرم والعربيرم
واالكر يزيررم مخ ررف مقاربا ررع ال ريخيررم ال رري رر طر ى ررل الخصرروص ررمن دا رررة القررركين
األخيرين .لطروح ع في عامعم بيروت العربيم" :لثر الفررر األوروبري فري حرررم امصر فري
الدولم العثماكيم  "0488 – 0848لعبت دور مقفرزة اله ماما رع المخصصرم ال حقرم ال ري يبردو
فيها الدر ور ىبد الرؤوف ور كع ال يكافس لحداً من زم ع المؤرخين ال بكاكيين ،باس ثكام ذا ع.
ال ع ي هو "مهكم المؤرخ" ،رما صاغت العبارة مدرسم الحوليّات ال ريخيم الفركسيم ال ي لسسها
مرررارل ب ررروخ مرررع لوسررريان فيفرررر ىرررا  .0898لالّ لن امرال األلمررراكي فررري ال ررر ري الحرررديال
 Historiographiaران لساسيا ً و سيسياً ،في لوروبا ومن ث ىالمياً ،في القرن ال اسرع ىشرر
مع ليوبولد فون راكرع ،وفي ه روزر مؤسس ال ر ري االس صرادي ،ويرارو بوررهرارت ،ميرذ
راكرررع وصرردي الفي سرروف كي شررع ،مؤسررس مررا بررات ياعرررف بال رراري الثقررافي ،الررذي لسررا ى سررم
معرفيم عدليرم مرع ى ر األكثروبولوعيرا الطبيعيرم والثقافيرم خصوصرا ً الم رزامن مرع هرذه الكه رم
ال ريخيم العديدة .لقد ىايش د .ىبد الرؤوف إرال هذه المدارس الربرى و فاى ع الحديثرم ،فري
ىقررد دارهررا ،وىرراد إلررل وطكررع ليكخرررط فرري همومررع ال ع يميررم والبحثيررم والحواريررم ،ويقررد كمرراذ
ومقاربررات فيهررا الرثيررر مررن إىررادة الكيررر وبخاصررم إىررادة ال ثمررين ى ررل رروم القرري الحديثررم،
محا راً ،محاوراً ،باحثاً ،مكسقا ً لمكاهج عديدة مراسبا ً دوليا ً (ل ك خابات وديمقراطي ها في للماكيا
ال في لبكان!) مس شاراً ربويا ً...
في خ ّ رل هذه األكشطم ال ي ّ
وثقها واحداً واحداً ومألت ست ىشرة صرفحم مرن الر را الرذي
صدره حرر كا سكويا ً بمكاسبم رريمها لى الثقافم في لبكان والعال العربيم الذي ىبد الررؤوف
س ّكو واح ٌد من رىي ه السابع والعشرين ،لشرير لخيرراً إلرل اك مرامين معررفيين ى ميرين لرع ،والرل
م حيم شخصيم:
يكدر س ّكو في ىداد مؤرخين ما لسماه بروديل المرح م الثاكيم من مراح ع الث ال ،لو رما يقرول
بروديل الطواب الث ثرم ،لي راري الردول (ومرن رمكع ال راري الدب وماسري والوثرا الرسرميم
الورسيم ق يديا ً وااللر روكيم (الويري يرسيم) راهكا ً وال ي ربما ل يدخ ها بعد؟) و اري العماىرات
والمعموىات (ر ريخع ىا م آل س ّكو ومث ً هذا اري اع ماىي يقاس بالعقود (.)Décennal
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لمررا حرردوده الع يررا رراري اومرراد الطوي ررم ( )Longue duréeوهررو شرربع عامررد ال ي حرررل إالّ
بالقرون اري الح ارات ال ي سماها شبكغ ر "الثقافات" وحردوده السرف ل ،القصريرة األمرد ى رل
سياس ىمر األفراد ،رالحرا وح ل الحرومات والشخصيات العامم المميزة ،فها ان لر يمارسرهما
س ّكو إال لماما ً في السف ل حديداً.
واك ماؤه الثاكي هو اك ماؤه إلل ما لسميع "مدرسرم ال ر ري ال بكاكيرم" ال ري و رع بعرض م محهرا
لحمد بي ون في ر ابع  /األطروحم الصراع ى ل اري لبكان حيرال المؤرخرون ال بكراكيون ،بعرد
اس قرار الريان ال بكاكي ى ل ال بدا ل لرع مرن وىريه  ،لس رع ى رل المردى القصرير وح رل الم وسرط
األمد ،با وا – ى ل اخر ف إيرديولوعيا ه ومطرامحه العامرم – ذوي حسرا فا قرم ل ك مرامات
االع ماىيرررم مرررا دون الوطكيرررم الرياكيرررم ،لو القوميرررم الطارحرررم بقررروة وب حرررد (برررالمعكل ال رررويكبي
االع ماىي ل عبارة) عدليم االكقسا  /والوحدة الوطكيمـ و فهر المرح رم اوكيرم الطوا فيرم المم ردة،
وال وسررف م ي را ً فرري معالع هررا ودرم ال عامررل اميررديولوعي المعررافي ل ع ميررم معهررا .وال داىرري هكررا
ل سررميم فاألسررمام ىديرردة ويمرررن ّمررس فر رريم وعررود هررذه المدرسررم ال بكاكيررم فرري ال ر ري ىكررد
غالبي ه وفي لرثر من معال.
لما الم حيم الشخصيم األخيرة ف عرود إلرل مرح رم سرابقم لمعرف ري بالردر ور سر ّكو حيكمرا قيرت
مرة مخابرة فوكيم من المرحو المؤرخ الدر ور مكير إسماىيل يقول لي بشيم مرن الفرر  :لرل
معع عديد ها عداً من عماىم مؤرخيكا الواىدين هو الدر ور ىبد الرؤوف س ّكو ،الذي ا ّ صرل
بي ور كع يع مكي بما ال لى لكع وسع ى ل بحال الفت عداً حول شقيقل المرؤرخ ىرادل إسرماىيل
صاحباع هو لكطوان سيف ،فهرل عرفرع؟ وال مرم معروفرم ...وهري مغبطرم لري ومؤسسرم لصرداسم
السمع والقرامة السابقين ل بصر والمحادثم المباشرة.
لما بعد ،فعبد الرؤوف سر ّكو الوديرع الق ر  ،والفرا ض مرودة والمعرافي ل سر بيات الحرادة بال عراطي
والرفقررم وال صرراد  ،الم وا ررع بسر ورع ،الررزو واأل الحكررون ى ررل ىا ررع حسررا وسررمر ،هررو
لي ا ً الباحال المرؤرخ المعسّرر لع سرات م يكرم مرع إحردى لهر ّ الثقافرات امكسراكيم ،األلماكيرم ،هرو
الذي كع ّز ب رريمع.
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